
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTTO:  „Copacii sunt efortul nesfarsit al Pamantului de  a vorbi cu cerul.” (Rabindranath Tagore) 
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Simpozionul internaţional cu tema „O şansă pădurii”este o activitate de educaţie ecologica din cadrul 
programului ENO – Enviromental Online.  

ENO - Environmental Online este o reţea şi o şcoală virtuală globală pentru dezvoltarea durabilă a atitudinilor 
și valorilor privind conservarea şi protecţia mediului. 

Tematica simpozionului a fost aleasa astfel incat atat elevii cat si profesorii sa conştientizeze 
necesitatea ocrotirii naturii si sa devina participanti activi în actiunea de reconciliere a omului cu natura. 
Activitatea se adresează elevilor din cls.V-XII din judeţul Timiş, precum şi altora din România şi ţări cu 
tradiţie în ecologie. 

 Actiunile pe care le vom derula in timpul programului vor avea in primul rând scopul de a-l implica 
activ pe elev, de a-l face sa reflecteze si, bineînţeles, sa acţioneze. 
 
ARGUMENT:  
 
 

In ciuda tuturor eforturilor celor care iubesc planeta albastră, criza ecologică rămâne fără răspuns. 
Dorinţa de profit, concurenţa economică şi consumul fără discernământ, toate acestea  motivează exploatarea 
iraţională a mediului.   

Adultilor, dar mai ales copiilor le lipseste constientizarea importantei protejarii ecosistemului. De 
aceea, actiunile pe care le vom derula in timpul proiectului doresc in primul rand sa-l implice activ pe elev, sa 
îl faca  sa reflecteze si, bineinteles, sa actioneze. 

Fiecare dintre noi poate experimenta un mod de viata ecologic, avand responsabilitatea fata de lumea 
inconjuratoare. Decizia concreta ne apartine. Cand vom intelege ca Pamantul este casa noastra? 

Imbinand utilul cu placutul, vom incerca sa-i determinam pe participanti, elevi, profesori si autoritatile 
in domeniu, sa  traga ei insisi semnale de alarma in legatura cu agresiunea omului asupra naturii . 

Modalitatile prin care se vor puncta atat problemele cat si eventualele solutii din sfera preocuparilor 
ecologice, se vor concentra pe dezbateri, dar si pe activitati  creative, menite sa exploateze notiunile teoretice 
si potentialul practic al participantilor. 

 Este o oportunitate pentru afirmarea elevilor interesaţi de acest domeniu. De asemenea, oferă acestora 
posibilitatea schimbului de experienţă. Conceperea sesiunii de comunicări este un garant al unui veritabil 
schimb de valori intelectuale. 
 
SCOP:  
 
            Luna Pădurii are la origine iniţiativa lui Spiru Haret de a se sărbători „Ziua Pomilor” prin plantarea 
unui copac de către fiecare elev. Celebrată pentru prima dată în anul 1953, când s-a stabilit prin lege 
realizarea, an de an, a unor acţiuni pe linie silvică, cu un pronunţat caracter educativ. Timp de o lună, pădurea 
va fi în centrul atenţiei. 
           Simpozionul are ca scop creşterea responsabilizării faţă de mediu prin educarea şi implicarea 
publicului şi generarea unui angajament comun al tuturor – scoala, familie, comunitate – de a acţiona unitar. 



 

 

 
 
 
OBIECTIVE: 

 Promovarea educaţiei ecologice în scoala; 
 Identificarea unor metode şi tehnici didactice interactive cu scopul pastrarii unui mediu 

curat şi sanatos; 
 Constientizarea importantei padurilor pentru viata pe Terra; 
 Abordarea interdisciplinara a educaţiei ecologice; 
 Dezvoltarea responsabilităţii şi motivaţiei cadrelor didactice în vederea formării unor  

comportamente ecologice adecvate  elevilor pentru menţinerea sănătătii mediului şi 
implicit a propriei sanatati; 

 Popularizarea unor proiecte de mediu şi valorificarea experientei cadrelor didactice si a 
creaţiilor elevilor; 

 Implicarea autorităţilor locale în promovarea educaţiei ecologice la nivelul şcolilor. 
 
SCURTA DESCRIERE A ACTIVITĂŢII: 
      Simpozionul internaţional “O şansă pădurii” constă într-un concurs de lucrări pe trei secţiuni, lucrări 
realizate de către elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. 
  Deschiderea activităţii va fi marcată de prezentări ale invitaţilor referitoare la tema de interes. 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI DE PARTICIPARE: 
I. Fiecare şcoală poate participa cu o lucrare la fiecare secţiune.  
 Fiecare lucrare va avea maxim doi autori elevi şi un profesor coordonator. Elevii participanţi la 
simpozion vor elabora lucrările sub îndrumarea profesorilor împreună cu care stabilesc tema, bibliografia, 
modul de redactare şi prezentare.  
 Un elev poate fi autor / coautor la o singură lucrare. 
 Un profesor poate figura ca şi coordonator pentru toate cele trei secţiuni, dacă e cazul. 
 Certificatele de participare se acordă fiecărui participant cu lucrare transmisă conform condiţiilor 
stabilite . 
 Vă rugăm realizaţi un concurs de selecţie în şcoala dvs pentru a alege lucrările participante. 
 Înscrierea lucrărilor în concurs se poate face completând formularul de înscriere, prezentat la anexa 
nr.1.  
 Nu se percepe taxa de participare, iar lucrarile înscrise în concurs nu se restituie. 
      Formularele de înscriere (completate pentru fiecare lucrare în parte) vor fi transmise în format 
electronic pe adresa de e-mail: agrosimpozion@yahoo.com până la data de 27 februarie 2012, pentru a putea 
permite comisiilor sa le prelucreze.  

Fiecare şcoală va trimite până la data de 27 februarie 2012, ora 10,00 în format electronic 
următoarele: 

a) formularul de înscriere - Anexa 1 
b) o lucrare pe secţiunea obligatorie (A)  
c) o lucrare pe secţiunea obligatorie (B) - în limba română  
d) o lucrare la secţiunea opţională (C) - în limba engleză  
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II. Fiecare şcoală se angajează să urmeze programul “Creşterea şi dezvoltarea puietului de salcâm”, un 
program de monitorizare, creştere şi dezvoltare a materialului săditor pus la dispoziţie de organizatori şi se 
vor trimite ulterior poze ale activităţilor în format electronic conform unui grafic ce urmeaza a fi stabilit. 
 Formularul de angajament al şcolii (vezi Anexa 5), semnat şi ştampilat de către director, va fi transmis 
în format electronic (scanat), împreună cu fişele de înscriere (Anexa 1). Prin acesta, şcoala se angajează să 
crească, în regim propriu, material dendrologic din seminţele de salcâm puse la dispoziţie de organizatori. 
Puieţii rezultaţi vor fi monitorizaţi şi pregătiţi pentru plantare la o următoare aniversare a “Lunii Pădurii”, 
într-o acţiune organizată de respectiva unitate de învăţământ. 
 
 
DATA LIMITA DE INSCRIERE:  27 februarie 2012.  Nu se accepta inscrieri ulterioare!  

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi. 

Lucrările care nu sunt transmise conform celor menţionate mai sus, până la 27 februarie 2012, sunt 
descalificate! 
 

 
SECŢIUNI: 
Fiecare şcoală participantă se poate înscrie la concurs doar dacă depune câte o lucrare la secţiunile obligatorii 
A şi B. La secţiunea opţională C, şcoala poate participa doar dacă doreşte. 

A. Secţiunea creaţie artistică vizuală „Să salvăm plămânul verde al planetei”  
      – participare cu caracter obligatoriu 
B. Secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagan al vietii”  
      – participare cu caracter obligatoriu 
C. Secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagan al vietii” – în limba engleză 
      – participare cu caracter opţional 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI: 
A. SECŢIUNEA secţiunea creaţie artistică vizuală (o planşă desenată / pictată color, format A4 care va 
reprezenta un poster având tema ,,Să salvăm plămânul verde al planetei” şi având un motto reprezentând un 
mesaj de maxim 20 cuvinte poziţionat în partea de sus mijloc, şi datele elevului realizator în partea dreaptă 
jos: Nume, Prenume, Şcoala, Clasa, Prof. coordonator) 
1.grupa claselor V-VIII 
2.grupa claselor IX-XII 
 
 B. SECŢIUNEA  secţiunea creaţie artistică literară (un eseu redactat pe un document format Microsoft Word 
care va avea tema ”Pădurea, leagăn al vieţii” cu următoarele caracteristici: margini de 1,5 cm, titlul 
poziţionat în partea de mijloc sus scris cu caractere de 16 Arial bolduit, iar textul scris cu caractere de 12 
Arial normal, şi datele elevului realizator în partea dreaptă jos: Nume, Prenume, Şcoala, Clasa, Prof. 
coordonator, o singură pagină ) 
1.grupa claselor V-VIII 
2.grupa claselor IX-XII 



 

 

 
 
 
C. SECŢIUNEA III secţiunea creaţie artistică literară – în limba engleză (un eseu redactat în limba engleză pe 
un document format Microsoft Word care va avea tema ”Pădurea, leagăn al vieţii” cu următoarele 
caracteristici: margini de 1,5 cm, titlul poziţionat în partea de mijloc sus scris cu caractere de 16 Arial 
bolduit, iar textul scris cu caractere de 12 Arial normal, şi datele elevului realizator în partea dreaptă jos: 
Nume, Prenume, Şcoala, Clasa, Prof. coordonator, o singură pagină) 
1.grupa claselor V-VIII 
2.grupa claselor IX-XII 
 
 
PREMIEREA: 
 
La fiecare secţiune se vor acorda: premiul I,  premiul II, premiul III , iar restul participanţilor vor primi 
certificate de participare. 
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie, iar ele revin drept proprietate intelectuală a 
organizatorilor. 
Premierea se va face în data de 15.03.2012 în cadrul simpozionului în prezenţa invitaţilor. 
Şcoala trebuie reprezentată prin cel puţin un participant căruia i se va înmâna mapa care conţine: diplomele, 
certificatele de participare, DVD-ul cu lucrarile simpozionului cu ISBN, descrierea şi calendarul 
Programului ENO Envirenmental Online, materialul săditor pus la dispoziţie de organizatori împreună cu 
instrucţiunile tehnice de îngrijire a acestuia, precum şi materiale reprezentative ale activităţilor 
organizatorilor.. 
 
EVALUAREA LUCRARILOR:  
 
 Evaluarea lucrărilor, transmise conform condiţiilor de înscriere şi de participare menţionate anterior, 
se va face cu puncte de la 0 la 100 conform anexelor 2, 3 şi 4. Membrii comisiilor vor completa câte o fişa de 
evaluare comună, acordând fiecărei lucrări de la 0 la 100 de puncte. În cazul în care punctajele acordate de doi 
membri ai unei lucrări diferă cu mai mult de 10 puncte, lucrarea va fi reevaluată, conform art. 37 din 
Regulamentul de desfăşurare şi organizare a concursurilor şcolare, aprobat prin O.M. nr. 3109 / 28.11.2002. 
       În situaţia în care două sau mai multe lucrări de la o secţiune au acelasi punctaj, departajarea se va face 
pe baza punctajului corespunzător criteriilor generale. 
       Punctajele finale se calculează ca medie aritmetica nerotunjită a punctajelor individuale, conform art. 
38 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat prin O.M. nr.3109 / 
28.01.2002 şi se consemnează în centralizatorul de evaluare. După stabilirea punctajelor finale, membrii 
comisiilor vor completa diplomele de participare şi cele cu premii. 
       La acest concurs nu se admit contestaţii, conform art. 46 din Regulamentul de organizare si 
desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat prin O.M. nr.3109 / 28.01.2002 
      Lucrările înscrise în concurs se vor păstra cel puţin 3 ani în arhiva Grupului Şcolar Agricol “Iulian 
Drăcea” din Timişoara. 
 



 

 

 
 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE:  
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului - AULA MAGNA, Calea Aradului nr. 
19, localitatea Timişoara, jud. Timiş 
 
 
DATA:  
15 martie 2012 
 
 
ORGANIZATORI 
 
Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
 
Grupul Şcolar Agricol „Iulian Drăcea” Timişoara 
 
Liceul Teoretic „Iris” Timişoara 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
COMITETUL DE ORGANIZARE 
 
Coordonatori: 

Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu 
 Director Ciupa Vasile 
 Şef serviciu Fiat Călin 
 Consilier Şipetan Ella 
 Consilier Birda Victor 
 Consilier Paniti Eugenia  
 Consilier Damian Ionut  
 Referent de specialitate Popa Livia 
 
Grupul Şcolar Agricol „Iulian Drăcea” Timişoara 
 Dir. Prof. Unguraş Petru  
 Dir. Adj. Posea Brebu Codruţa 
 Prof. Rusalin Gabriela 
 Prof. Jarcov Cristina 
 Prof. Gagea Daniela 
 Prof. Stan Alina 
 Prof. Farcaş Mirela 
 
Liceul Teoretic „Iris” Timişoara 
 Dir. Prof. Petrişor Sorina 
 Dir. Adj. Valcan Simona 
 Prof. Panduru Ramona 
 Prof. Micu Laurian  
 Prof. Grosu Daniela 
 Prof. Buta Bianca 
 Prof. Bancu Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
COMISIA DE EVALUARE 

Secţiunea  A 

 Consilier Damian Ionut – Primăria Municipiului Timişoara  

 Zisu Maria - Grupul Scolar Agricol “Iulian Dracea” 

 Bakos Veronica - Liceul Teoretic IRIS 

Secţiunea B 

 Consilier  Birda Victor - Primăria Municipiului Timişoara 

 Jarcov Cristina  - Grupul Scolar Agricol “Iulian Dracea” 

 Corches Carmencita - Liceul Teoretic IRIS 

Secţiunea  C 

 Consilier  Sipeţan Ella - Primăria Municipiului Timişoara 

 Gagea Daniela - Grupul Scolar Agricol “Iulian Dracea” 

 Panduru Ramona - Liceul Teoretic IRIS 

COMISIA TEHNICA 

 Sef serviciu Fiat Calin  - Primăria Municipiului Timişoara 

 Consilier Paniti Eugenia - Primăria Municipiului Timişoara 

 Referent de specialitate Popa Livia - Primăria Municipiului Timişoara 

 Ursu Daniela - Grupul Scolar Agricol “Iulian Dracea” 

 Bibire Simona - Grupul Scolar Agricol “Iulian Dracea” 

 Turcu Marika - Liceul Teoretic IRIS 

 Pacurari Elvira- Liceul Teoretic IRIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PARTICIPANŢI:  
Şcolile înscrise la simpozion,  pe grupele de vârstă din România: 

- grupa claselor V-VIII 
1. Eco - Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr. 12 – Timişoara, Timiş 
2. Eco - Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr. 16 – Timişoara, Timiş 
3. Eco - Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr. 30 – Timişoara, Timiş 
4. Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr. 22 – Timişoara, Timiş 
5. Liceul de Artă, clasele V – VIII – Timişoara, Timiş 
6. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Bucovăţ, Timiş 
7. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Carani, Timiş 
8. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Chevereşu Mare, Timiş 
9. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Giarmata,  Timiş 
10. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Maşloc, Timiş 
11. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Remetea Mare, Timiş 
12. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Şag, Timiş 
13. Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Sânandrei, Timiş  
14. Şcoala Generală cu clasele I – VIII N. Popoviciu – Beiuş, Bihor 
15. Clubul copiilor şi elevilor – Beiuş, Bihor 
16. Liceul Teoretic Iris – Timişoara, Timiş 
17. Liceul Teoretic „Tata Oancea” – Bocşa, Caraş-Severin 
18. Şcoala cu clasele I-VIII „Stefan Boizan” – Şeitin, Timiş 
19. Şcoala cu clasele I-VIII „ Ioan Danicico” – Şemlac, Timiş 
20. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 – Galaţi, Galaţi 
21. Şcoala cu clasele I-VIII „Andrei Saguna” – Arad, Arad 
22. Colegiul National „Mihail Kogalniceanu” – Galaţi, Galaţi 
23. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 13 – Timişoara, Timiş 
24. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 25 – Timişoara, Timiş 
25. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 – Timişoara, Timiş 
26. Colegiul National” Constantin Diaconovici Loga” – Timişoara, Timiş 
27. Şcoala cu clasele I – VII I – Tormac, Timiş 
28. Şcoala cu clasele I-VIII - „ P.P.Neveanu” – Timişoara, Timiş 
29. Şcoala cu clasele I-VIII nr. -19 Avram Iancu – Timişoara, Timiş 
30. Şcoala cu clasele I –VIII – Carani, Timiş 
31. Şcoala cu clasele I-VIII – Belinţ, Timiş   
32. Şcoala cu clasele I-VIII -  Balinţ, Timiş 
33. Şcoala cu clasele I-VIII  - Bethausen, Timiş 
34. Şcoala cu clasele I-VIII – Jimbolia,  Timiş 
35. Şcoala cu clasele I-VIII - „Rudolf Walter” – Timişoara, Timiş 



 

 

 
 
 

36. Şcoala cu clasele I-VIII  „ P.P.Neveanu” – Timişoara, Timiş 
37. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 19 „Avram Iancu” – Timişoara, Timiş 

 
 

- grupa claselor IX-XII 
1. Grupul Şcolar Agricol ,, Iulian Drăcea” – Timişoara, Timiş 
2. Grupul Şcolar Silvic – Timişoara, Timiş 
3. Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii – Timişoara, Timiş 
4. Grup Şcolar de Industrie  Alimentară – Timişoara, Timiş 
5. Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto – Timişoara, Timiş 
6. Colegiul Naţional „Ana Aslan” – Timişoara, Timiş 
7. Colegiul Naţional Bănăţean – Timişoara, Timiş 
8. Colegiul Tehnic ,,Azur'' – Timişoara, Timiş  
9. Colegiul Naţional” Constantin Diaconovici Loga” – Timişoara, Timiş 
10. Liceul Teoretic „Iris” – Timişoara, Timiş 
11. Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” – Timişoara, Timiş 
12. Liceul Waldorf – Timişoara, Timiş 
13. Liceul de Artă, clasele IX-XII – Timişoara, Timiş 
14. Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” -  Timişoara, Timiş 
15. Liceul „Grigore Moisil” – Timişoara, Timiş 
16. Palatul Copiilor – Timişoara, Timiş 
17. Şcoala de arte şi meserii “Gh. Atanasiu” – Timişoara, Timiş 
18. Grupul Şcolar Agricol – Biled, Timiş 
19. Grupul Şcolar Agricol – Orţişoara, Timiş 
20. Grupul Şcolar – Sânnicolaul Mare, Timiş 
21. Grup Şcolar „ Sfântu Nicolae” -  Deta, Timiş 
22. Grup Şcolar „Vasile Pavelcu” – Iaşi, Iaşi  
23. Grup Şcolar „Constantin Brancuşi” – Petrila, Hunedoara 
24. Colegiul Naţional „Mihail Kogalniceanu” – Galaţi, Galaţi 
25. Liceul „Alexandru Mocioni” – Ciacova, Timiş 
26. Liceul Teoretic „Tata Oancea” – Bocşa, Caraş-Severin 
27. Liceul Teoretic „Miron Costin” – Paşcani, Iaşi 
28. Liceul cu Program Sportiv – Iaşi, Iaşi 
29. Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcas” – Beiuş, Bihor 
30. Liceul „C. Brediceanu” – Lugoj, Timiş 
31. Liceul „Iulia Haşdeu”- Lugoj, Timiş 
 



 

 

          
 
 

Participare Internaţională: 
1. Liceul Român „Nicolae Bălcescu” Gyula – Ungaria 
2. Srednja Poljoprivredna Skola  Zrenjanin - Serbia  
3. Liceul  Kikinda - Serbia 
4. Liceul Teoretic Sofia - Bulgaria 
5. High School  Portimao – Portugalia 
6. Hilmi Firat Anatolian High School – Turkiye 
7. High School Mal del Plata – Argentina 
8. High School –Argentina 
9. Pulau Pinang School -  Malaysia 
10. SMK Teloi Kanan – Malaysia  
11. High School –Uzbekistan 
12. High School Teheran Kherad School - Iran  
13. High School  Tehran - Iran 
14. School Sekolah – Indonezia 
15. Saengthong Vithaya School - Thailand 
 

 
                            
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE AL SIMPOZIONULUI 
cu tema ,,O şansă pădurii” 

cu ocazia evenimentelor dedicate ,,LUNII PĂDURII”,  joi - 15 Martie 2012 
 
  
Ora  10.30 - 11.00 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara –  
   Sala AULA MAGNA, Calea Aradului nr. 19, localitatea Timişoara, jud. Timiş  
   - primire invitaţi  
 
Ora  11.00 -  12.00     Cuvânt de deschidere:  

  Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu – Primăria Municipiului Timişoara 
 Viceprimar ing. Adrian Orza  – Primăria Municipiului Timişoara 
 Dir. dr. ing. ec.Vasile Ciupa – Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia de 

Mediu  
 Rector prof. dr. dr. h. c. Alexandru Moisuc – USAMVB Timişoara 
 Prof. Mika Vanhanen – Fondator şi Director al Programului ENO la nivel 

mondial 
 Prof. Kalaimani Supramaniam – preşedintele Asociaţiei Naţionale Geografice a 

 Malaeziei şi coordonatorul ENO pe continentul Asia 
 Inspector Şcolar General – Prof. Marin Popescu  
 Dir. prof. Unguraş Petru –  Grup Şcolar Agricol ,,Iulian Drăcea”, Timişoara 
 Dir. prof. Petrişor Sorina – Liceul Teoretic „Iris”, Timişoara 

 
Ora  12.00 – 12.30 Prezentarea  material de către Prof. Kalaimani Supramaniam –  coordonatorul  
   ENO pe continentul Asia 
 
Ora  12.30 – 12.45 Prezentare material de către Şef Serviciu Fiat Călin –  Primăria Municipiului  
   Timişoara,  Direcţia de Mediu 
 
Ora  12.45 – 13.00     Prezentare  material de către prof. Brebu-Posea Codruţa – Grup Şcolar Agricol  
   ,,Iulian Drăcea”   
 
Ora  13.00 – 13.15 Prezentare  material de către prof. Valcan Simona –  Liceul Teoretic „Iris”,  
   Timişoara 
 
Ora 13.15 – 13.30  Prezentare  material de către prof. Borlea Florin – USAMVB Timişoara 
 
Ora 13.30 - 13.45      Pauză de cafea. 
 
Ora 13.45 - 14.00      Prezentarea programului „ENO” de către D-na Rusenescu Ileana  - Coordonator 
   România , Bucureşti 
 
Ora 14.00 - 15.30    Prezentarea şcolilor participante la simpozion. 
 



 

 

    
 
   Premierea lucrărilor şi înmânarea diplomelor de participare la concursul de creaţie 
   artistică a elevilor organizat pe cele 2 secţiuni cu participare obligatorie: 
 
 

A. Secţiunea creaţie artistică vizuală „Să salvăm plămânul verde al planetei”  
1. grupa claselor V-VIII 
2. grupa claselor IX-XII 

B. Secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagăn al vieţii” 
1. grupa claselor V-VIII 
2. grupa claselor IX-XII 

    Premierea lucrărilor şi înmânarea diplomelor de participare la concursul de creaţie 
   la secţiunea cu participare opţională: 

C. Secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagăn al vieţii” în limba engleză 
1. grupa claselor V-VIII 
2. grupa claselor IX-XII 

 
Ora 15.30  Închiderea simpozionului. 
 
 
 
OBSERVAŢIE: 
Din cadrul fiecărei grupe de vârstă (V-VIII, respectiv IX-XII), şcoala va desemna o echipă participantă 
la lucrările simpozionului, formată din: 
- 2 cadre didactice coordonatoare ale lucrărilor transmise pentru acest concurs, 
- elevii (maxim 3) care şi-au transmis lucrările pentru acest concurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                              
Anexa nr. 1 (se va intocmi pentru fiecare secţiune in parte) 
 

FORMULAR DE INSCRIERE 
SIMPOZIONUL INTERNATIONAL (TIMIŞOARA – 15 martie 2012) 

 
 

 
 
 

Elevi: nume, prenume şi clasa: 
1........................................................................................................... 
2........................................................................................................... 
 
Profesori coordonatori: 
1........................................................................................................... 
2........................................................................................................... 
 
Şcoala:..........................................................Localitatea:.......................................... 
Persoana de contact: ................................................................................................. 
nr.telefon .............................................e-mail: ......................................................... 
Titlul lucrării:............................................................................................................. 
 
Lucrarea se înscrie la secţiunea (vă rugăm să bifaţi secţiunea aleasă): 
secţiunea A ”Să salvăm plămânul verde al planetei”  
secţiunea B ” Pădurea, leagăn al vieţii”- în limba română  
secţiunea C ” Pădurea, leagăn al vieţii”- în limba engleza  
 
 
Data înscrierii:..........................                             
(Data limita a înscrierii - 27.02.2012)   
                                                       
 
 
 



 

 

 
 
CRITERII  DE  EVALUARE A LUCRARILOR: 
 
Anexa nr. 2 

 
  

Criterii de evaluare a lucrărilor 
 

A. SECŢIUNEA CREAŢIE ARTISTICĂ VIZUALĂ 
 „Să salvăm plămânul verde al planetei” 

 
 Evaluarea lucrării  

1. Originalitate în alegerea acesteia, actualitatea temei 50 puncte  
Realizarea lucrării conform cerinţelor de 
realizare a posterului,  

10 puncte  2. Respectarea 
condiţiilor de 
realizare a lucrării Existenţa motto-ului (maxim 20 cuvinte) 10 puncte  

3. Modul de utilizare a culorilor 10 puncte 
4. Impactul asupra asistenţei 20 puncte 

Total general  100 puncte 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anexa nr. 3 

 
Criterii de evaluare a lucrărilor  

 
B. SECŢIUNEA CREAŢIE ARTISTICĂ LITERARĂ 

”Pădurea, leagăn al vieţii” – eseu în limba română 
 

Evaluarea lucrării  
1. Originalitate în alegerea acesteia, actualitatea temei 50 puncte  

Redactarea lucrării conform cerinţelor de 
paginaţie 

10 puncte  2. Respectarea 
condiţiilor de 
realizare a lucrării Existenţa unui titlu sugestiv 10 puncte  

3. Modul de redactare (structurarea logică a conţinuturilor) 10 puncte 
4. Impactul asupra asistenţei 20 puncte 

Total general  100 puncte 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anexa nr. 4 

Criterii de evaluare a lucrărilor  
 

C. SECŢIUNEA CREAŢIE ARTISTICĂ LITERARĂ 
”Pădurea, leagăn al vieţii” – eseu în limba engleză 

 
Evaluarea lucrării  

1. Originalitate în alegerea acesteia, actualitatea temei 50 puncte  
Redactarea lucrării conform cerinţelor de 
paginaţie 

10 puncte  2. Respectarea 
condiţiilor de 
realizare a lucrării Existenţa unui titlu sugestiv 10 puncte  

3. Modul de redactare (structurarea logică a conţinuturilor) 10 puncte 
4. Impactul asupra asistenţei 20 puncte 

Total general  100 puncte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa nr. 5 
 

Formularul de angajament al şcolii în cadrul programului 
“Creşterea şi dezvoltarea puietului de salcâm” 

 
 
Unitatea de învăţământ ...................................................................................................................................., 
având sediul în ........................................................., strada .........................................................., nr..............., 
telefon ....................................., fax ....................................., judeţul ....................................., ţara 
....................................., reprezentată prin d-nul / d-na  ......................................................................................., 
având funcţia de director, email .................................... ......................................, în calitate de partener proiect 
educaţie ecologică din cadrul Simpozionului “O ŞANSĂ PĂDURII” – Ediţia a II-a, Timişoara, 15.03.2012, 
 
se angajează să urmeze întocmai instrucţiunile şi tehnologia de cultivare a salcâmului (robinia pseudacacia) 
puse la dispoziţie împreună cu materialul săditor (seminţe pregătite de germinare prin scarificare). Se vor 
transmite conform graficului de mai jos fotografii ale evoluţiei plantelor, pe adresa de email: 
agrosimpozion@yahoo.com  
 
 Etapa Perioada de transmitere a  fotografiilor 
I. Pregătirea pat germinare 26-31 martie 2012 
II. Semănare 02-07 aprilie 2012 
III. Udare, îngrijire şi germinare primele plante 07-12 mai 2012 
IV. Rărire şi replantare în lădiţele de cultură 04-09 iunie 2012 

24-29 septembrie 2012  
03-08 decembrie 2012 

V. 
  

Evoluţia creşterii materialului săditor 

04-09 februarie 2013 
VI. Plantare cu ocazia “Lunii Pădurii” 15 martie – 15 aprilie 2013 

 
 
Director:    Nume ............................................................................. 
    Prenume .......................................................................... 
 
    Semnătură ....................................................................... 
    L.S. 
 
 
Profesor Coordonator:  Nume ............................................................................. 
    Prenume .......................................................................... 
 
    Semnătură ....................................................................... 
 
Localitatea.......................................       Data........................... 
   

mailto:agrosimpozion@yahoo.com

